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Palveleht 3.- 9. aprill 2016

Nädala teema: Ülestõusnu tunnistajad
Kiitus/ülistus ? kiidame/ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega - vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 116:1-9
1Ma armastan Issandat, sest ta kuuleb mu häält ja mu anumist,
2sest ta on pööranud oma kõrva minu poole ja ma hüüan teda appi oma eluaja.
3Surma võrgud ümbritsesid mind, surmavalla ängistused tabasid mind,
ma sattusin ahastusse ja muresse.
4Aga ma hüüdsin appi Issanda nime: "Oh Issand, päästa mu hing!"
5Armuline on Issand ja õige, meie Jumal on halastaja.
6Issand hoiab kohtlasi; ma olin nõder ja tema aitas mind.
7Pöördu, mu hing, tagasi oma hingamisele, sest Issand on sulle head teinud!
8Sest sina kiskusid mu hinge surmast välja, mu silmad silmaveest, mu jala komistusest.
9Ma loodan ikka käia Issanda ees elavate maal.
Johannese evangeelium 20:19-31
19 Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid
juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: ?Rahu teile!?
20 Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge.
Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes.
21 Jeesus ütles nüüd neile taas: ?Rahu teile! Nõnda nagu Isa on
läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.?
22 Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile: ?Võtke vastu Püha Vaim!
23 Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks
antud, kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud.?
24 Aga Toomas, keda nimetatakse Kaksikuks, üks kaheteistkümnest,
ei olnud nendega, kui Jeesus tuli.
25 Teised jüngrid ütlesid nüüd talle: ?Meie oleme näinud Issandat.? Aga tema ütles neile: ?Kui ma ei näe tema käte sees naelajälgi
ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätt tema külje sisse, ei usu ma mitte!?
26 Ja kaheksa päeva pärast olid ta jüngrid taas kodus ja Toomas nendega. Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele
ja ütles: ?Rahu teile!?
27 Seejärel ta ütles Toomale: ?Pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole
uskmatu, vaid usklik!?
28 Toomas vastas talle: ?Minu Issand ja minu Jumal!?
29 Jeesus ütles talle: ?Kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud?
Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad.?
30 Jeesus tegi jüngrite ees veel palju muid
tunnustähti, mida ei ole sellesse raamatusse kirja pandud,
31 aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus,
Jumala Poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes.
Patutunnistus - vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
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Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!
Pärast vaikset palvet võib lugeda: Psalm 103:2-3
3 Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved.
Tänupalve - aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname, Kristuse ristisurma ja ülestõusmise eest. Täname, et tohtisime oma vaimus selle taas läbi elada ja sellega osa saada elu
võidust surma üle. Täname inimeste eest, kes annavad oma osa jumalateenistuste, piiblitundide, laste- ja muusikatöö, 80. klubi,
Toidutare, Hingehoiuvalve, AA rühma ning paljudesse teistesse ettevõtmistesse meie koguduses. Tänu toome meie sõpruskoguduste
eest.
Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1.Peetruse kirjast 1:3
3Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma
suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks
Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist
Palves Jumala ette kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 43:10-12
10 Teie olete minu tunnistajad, ütleb Issand, ja minu sulane, kelle ma olen valinud,
et te teaksite, usuksite minusse ja mõistaksite, et mina olen see:
enne mind ei ole olnud ühtegi jumalat ega tule ühtegi pärast mind.
11 Mina, mina olen Issand, ei ole muud päästjat kui mina.
12 Mina olen teatavaks teinud, päästnud ja kuulutanud, aga mitte mõni võõras teie hulgas;
teie olete minu tunnistajad, ütleb Issand, et mina olen Jumal.
Palume, et Jumal õnnistaks igat koguduse liiget, töötegijat, koguduse juhatuse- ning nõukogu liikmeid. Palume ülestõusmispüha
järgse aja jumalateenistused ja kõik koguduses toimuva Issanda kätte. Palume, et Jumal ise kinnitaks meie usku Kristusesse, kes on
meile toonud igavese elu. Hoidku Issand ise see meie silme ees. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal,
toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi.
Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine.
Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname
koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning aseesimehe Meelis Pirni ning nende pered. Palvetame Nõmme Rahu koguduse
diakoni Toivo Treibluti eest. Palvetame leerilaste eest. Palvesse kanname sõpruskogudused Kuopios, Göteborgis, Destinis ning
Ilumäel.
Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 5:4-12
4 Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja
see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.
5 Kes on, kes võidab ära maailma? Eks see, kes usub, et Jeesus on Jumala Poeg!
6 Tema on see, kes tuli vee ja verega - Jeesus Kristus. Ta ei tulnud üksnes veega, vaid vee ja verega, ja Vaim on selle tunnistajaks,
sest Vaim on tõde.
7 Jah, tunnistajaid on kolm:
8 Vaim, vesi ja veri, ja need kolm on üks.
9 Kui me võtame vastu inimeste tunnistuse, siis Jumala tunnistus on suurem, sest see on Jumala tunnistus, et ta on andnud tunnistuse
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oma Poja kohta.
10 Kes usub Jumala Pojasse, sellel on see tunnistus olemas enese sees.
Kes ei usu Jumalat, see on teinud tema valelikuks, sest ta pole uskunud tunnistust,
mille Jumal on andnud oma Poja kohta.
11 Ja see tunnistus on: Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on tema Pojas.
12 Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega, sellel pole elu.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse kõik inimesed, kellede otsustest sõltub elu meie maal aga ka
maailmas laiemalt. Kingi vastutustunnet, tarkust ja armastust. Palvetame piiskopid, preestrid ja diakonid, koguduste töötegijad ning
iga koguduse liikme Issanda kätele. Palume eriti inimeste eest, kellel endal või kelle lähedastel on tervisemuret. Olgu Issanda hea ja
armuline Vaim neile eriliselt lähedal, tervendamas ja rahu toomas. Kingi lootust, jõudu ja elutahet ülalt ning hoia meie kõigi silme
ees alati igavene elu.
Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 7:7
7Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse
Palume palvetesse Jumala usaldust, tahet, rõõmu ja jõudu.
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